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Mottak av alunskifer 
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Seksjon Ressurs og miljø 



Agenda  

• Hvem er ØG AS ? 

• Litt om regelverket 

• Hva skal skje før mottak ? 

• Regel/krav vedr levering 
• Mottak av Alunskifer og syredannende bergarter ? 

 

 



30 ansatte i ØG AS 

40 ansatte i konsern (2 datter selskaper , Lillehammer og Kongsvinger) 

Omsetning: ca  170 Mill kr  

Sertifisert iht Iso 9001 og Iso 14001 



Hva gjør ØG for alle typer næringslivskunder ? 

• Avfallsplaner 

• Kildesorteringsløsninger 

• Bistår arkitekter/rådgivere vedr nybygg mht 

avfallsrom 

• Opplæring/Bistår mht miljøfyrtårn- og sertifisering 

• Alt av innsamlingsutstyr 

• Kartlegging og beregning av  

avfallstyper og -mengder 

• Transport 

• Levering til godkjente mottak/og god etterbehandling 

av varer 

• Basiskarakterisering og deklarering 

• iBalanse miljøregnskap(statistikk på nettløsning) 



Sertifisering 

• Østlandet Gjenvinning AS er sertifisert i henhold til: 

• kvalitets-standarden NS-EN ISO 9001 og  

• miljøledelsesstandarden NS-EN ISO 14001 



• Østlandet Gjenvinning 
ble Gaselle-bedrift i 
2008, 2009, 2010 og 

2013. 
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Omsetning 2001 til 2015  



Organisering Hedmark Oppland 

Gjøvik 

Lillehammer Elverum 

Hamar 

Kongsvinger 

Vinstra 



Deponier for ordinært avfall i Hedmark 
Oppland 

Gjøvik 

Lillehammer 

Hamar 



Ca 2 000 000 tonn (SSB ) 

• Like mye BA-avfall som husholdningsavfall 

 

 

 

 
Dvs at det er mer næringsavfall (totalt ca 8 000 000 tonn) enn 

husholdningsavfall 

 

 

 



Litt om bransjen og utviklingen i bransjen 
(mht næringavgfall) 

 

 

 

Hvilke krav/regler skal finnes mht næringsavfall ? 

 

 



Ansvar for næringsavfall 

• Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes 

eller brukes på annen måte(forurensningsloven §32) 
 

• Næringslivet skal dermed selv ha hele ansvaret for korrekt disponering av sitt 

avfall. 
 

• Det er vert å merke seg at avfall fra offentlige virksomhet(institusjoner, 

sykehjem, skoler mv.)også er definert som næringsavfall og omfattes ikke av 

kommunens ansvar for husholdningsavfall. 
 

• Miljøverndepartementet har gitt kommunen myndighet(men ingen plikt) til å 

føre tilsyn med næringsavfall. Tilsynvirksomheten kan finansieres gjennom en 

egen gebyrordning 

 

 
 



Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk 
forskrift) 

 • For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt 
håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:  

 

• a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning 
dersom tiltaket overskrider 300 m² BRA  

 

• b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon 
av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m² 
BRA  

 

• c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA
  

 

• d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving 
av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn 

bygge- og rivningsavfall  

 

 



§ 9-6.Avfallsplan,  

§ 9-7.Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse 

• Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om  
 

• a) hvem kartleggingen er utført av  

• b) dato for kartleggingen  

• c) byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent  

• d) resultat av representative materialprøver og analyser  

• e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type  

• f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil  

• g) hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert  

• h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet  

• i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert  

• j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.  

§ 9-8.Avfallssortering (min 60 vektprosent) 

§ 9-9.Sluttrapport for faktisk disponering av avfall 

 

 

 



Utviklingen i bransjen 

 • Bransjen har blitt med profesjonell 

(fra skraphandler til industri) 

• Mindre antall aktører, men større aktører 

• Kunden ønsker totalleverandør (1 leverandør på alt) 

• Større lokale anlegg 

• Gjennomføringsevne, samarbeid (lære begge veier), miljø, 

sporbarhet (hvor og hva avfallet blir til) og statistikk like viktig 

som bare pris 

• Kunden er mer opptatt av «svin» (hvorfor, hva kaster vi, kjøper 

vi inn feil….) 



Det gjelder å bruke mer 

enn bare sleggehodet 







 
 

Vår erfaring 



De fleste bransjer vi jobber mot er helt OK, 
men : 

•  Forurenset grunn og rivning: Avfallsfraksjon 

som kan skape utfordringer og det er mange 
og vanskelige regelverk  

 



Uklare regler ?  
Vi er borti et prosjekt nå der mengden med et «stoff» er farlig avfall mht prøvetakingen 
(tatt prøve i betong/toppsjikt/malingsjikt)  
Entreprenøren river ned betongen, knuser det på stedet og tar ut armeringsjernet, og 
så skal det tas nye prøver (tynner ut prøveresultatet ?) 

Mengden farlig avfall er det samme, men mengde pr enhet blir lavere, er dette riktig 
måte å håndtere dette på ? 



Ethvert deponi skal klassifiseres i en av følgende kategorier: 

 

a) kategori 1: deponier for farlig avfall,  

 

b) kategori 2: deponier for ordinært avfall,  

 

c) kategori 3: deponier for inert avfall.  





§ 2-4 Krav om undersøkelse 

§ 2-5 Krav om tiltak ved terrenginngrep i forurenset grunn 

§ 2-6 Krav til tiltaksplan 

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m 

§ 2-10 Plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep dersom det 

oppdages forurensning i grunnen 

 

 





Gjør tiltakshaver god nok jobb ?  
Overlater tiltakshaver dette til graveentreprenøren ? 



Kunde- og prosjektregistrering 
-  Innhenting av kundeinformasjon 
-  Prosjektinformasjon 
* Størrelsen på prosjektet 
* Adresse på prosjektet/området 
* Skal Dere kjøre selv, eller skal ØG AS kjøre ? 
* Få tildelt prosjekt nr mht innveiing og statistikk 
 

Før oppstart av et prosjekt 

 
Kunde/Prosjektering 

Klassifisering 

Basiskarakterisering 

Levering 



Klassifisering 
Veileder «Helsebaserte tilstandsklasser 

for forurenset grunn» 

TA 2553/2009 

 

 

 
Avfallsforskriften kap. 9 

«Deponering av avfall» 

 

Avfallsforskriften kap. 11 

«Farlig avfall» 

(noe er endret i sept. 2015) 

Før oppstart av et prosjekt 

 
Kunde/Prosjektering 

Klassifisering 

Basiskarakterisering 

Levering 









Basiskarakterisering 
 
* Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II sier at 

alt avfall må gjennomgå basiskarakterisering før 
det leveres til deponi. 
  
 
* Tiltakshaver/avfallsprodusent står ansvarlig 

Før oppstart av et prosjekt 

 
Kunde/Prosjektering 

Klassifisering 

Basiskarakterisering 

Levering 



23 sider 







ØG AS kan i utgangspunktet ta imot alle avfallsfraksjoner- Her er et utvalg 

NS kode EAL kode Avfallstype 

1601 Rene masser 

1603 Lett forurensede masser 

1604 Forurensede masser 

1611 Betong uten armeringsjern 

1612 Betong med armeringsjern 

1614 17 01 01 Forurenset betong og tegl 

7022 15 02 02 Oljeforurenset masse 

7156 17 09 03 Avfall med ftalater 

7158 17 09 03 Klorparafinholdige isolerglassruter 

7211 17 09 02 PCB-holdige isolerglassruter 

7250 17 06 01/17 06 05 Asbest 

7098 CCA – impregnert trevirke 







Hva har «ØG AS» ikke lov til å ta imot ? 
 
* Masser som inneholder forurensninger i et nivå som 
overskrider grenseverdier for farlig avfall 
 

Før oppstart av et prosjekt 

 
Kunde/Prosjektering 

Klassifisering 

Basiskarakterisering 

Levering 
 Kundeinformasjon 
 Prosjekt nr 
 Mengder 
 Evt flere typer forurensning i samme prosjekt 

 Basiskarakterisering 
 Analyser 
 Hvem transporterer 
 Utdelt kundenummer 
 
 
 

Da har vi grunnlaget til å ta imot 



Mottak av Alunskifer 

I Norge finnes svartskifer/alunskifer 
hovedsakelig i det geologiske Oslo-feltet, 
som strekker seg fra Langesund i sør til 
Hamar og Lillehammer i nord. (Kart: NGU 
Berggrunnsgeologidatabasen)  



I dag finnes det bare to godkjent deponi 

for alunskifer i hele Norge, det er på 

Langøya utenfor Holmestrand og Borge,  

Ole & Peder Ødegård i Fredrikstad 
(Godkjent i 2015) 

 

 Heggvin Alun AS har planer om å åpne et 
Alunskiferdeponi høsten 2016 på 
Heggvin(Hamar) 
Det er søkt om tillatelse hos Fylkesmannen 
og Statens Strålevern, og sakene ligger ute 
til høring. 

 







Viktig å velge riktige mottak! 

 

Takk for oppmerksomheten 


